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Protokół z LXXIX (79) posiedzenia 

Zarządu Powiatu w Gołdapi. 

w dniu 21 kwietnia 2021 roku 

  godz. 0830-1009 

Ad.1  

Starosta stwierdziła quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji 

– 3 członków zarządu /lista obecności w załączeniu – zał. nr 1 do protokołu/, otworzyła LXXIX (79) 

posiedzenie Zarządu Powiatu /porządek obrad w załączeniu- zał. nr 2 do protokołu/ poprzez dodanie 

punku  12  w brzmieniu: /zmiany do porządku obrad w załączeniu- zał. nr 3 do protokołu/. 

 

12. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyrażania zgody Zarządowi Dróg Powiatowych  

w Gołdapi na zbycie mienia ruchomego w postaci płyt betonowych  

 

Uwag do proponowanych zmian nie zgłoszono. 

 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu porządek posiedzenia z proponowanymi zmianami przyjął jednogłośnie. 

 

Ad. 2  

Przewodnicząca Zarządu poinformowała, iż protokoły z LXXVII (77), LXXVIII (78) 

posiedzenia Zarządu Powiatu były wyłożone do wglądu oraz przesłane drogą elektroniczną. 

Zapytała czy Członkowie Zarządu mają uzupełnienia bądź sprostowania do protokołu. 

 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokoły z LXXVII (77), LXXVIII (78) posiedzenia 

Zarządu Powiatu. 

 

Ad. 3 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi Pani Grażyna Mentel przedstawiła  

raport ze stanu sanitarno–higienicznego Powiatu Gołdapskiego za rok 2020 /raportu ze stanu 

sanitarno–higienicznego Powiatu Gołdapskiego w formie prezentacji multimedialnej w załączeniu- zał. nr 4  

do protokołu/. 
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Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi Pani Grażyna Mentel bardzo 

szczegółowo omówiła raport ze stanu sanitarno-higienicznego w formie prezentacji 

multimedialnej.  

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego raportu? 

 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie.  

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął raport ze stanu sanitarno–higienicznego Powiatu 

Gołdapskiego za rok 2020. 

 

Ad. 4. 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska 

przedstawiła informację z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi  

w roku 2020 /informacja  w formie prezentacji multimedialnej w załączniku – zał. nr 5 do protokołu/. 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska 

bardzo szczegółowo przedstawiła informację z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Gołdapi w roku 2020 w formie prezentacji multimedialnej. 

 

Przewodnicząca  zapytała, czy są pytania do przedstawionej informacji? 

 

Pytań nie zgłoszono 

 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął informację z działalności Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Gołdapi w roku 2020. 

 

Ad. 5 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska 

przedstawiła sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów 

społecznych w roku 2020 /sprawozdanie w formie prezentacji multimedialnej w załączniku – zał. nr 6  

do protokołu/ 
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Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska 

szczegółowo omówiła sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania 

problemów społecznych w roku 2020 w formie prezentacji multimedialnej.  

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego sprawozdania?  

 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii 

rozwiązywania problemów społecznych w roku 2020. 

 

Ad. 6. 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska 

przedstawiła sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych” w roku 2020 /informację  w formie prezentacji multimedialnej w załączeniu - zał. nr 

7 do protokołu/. 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska 

bardzo szczegółowo omówiła dokonaną ocenę realizacji „Powiatowego Programu Działań  

na Rzecz Osób Niepełnosprawnych” w roku 2020 w formie prezentacji multimedialnej.   

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego sprawozdania? 

 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął sprawozdanie z  realizacji „Powiatowego Programu 

Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych” w roku 2020. 

 

Ad. 7 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska 

przedstawiła informacje z zakresu dokonania oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020 

dla Powiatu Gołdapskiego /informację  w formie prezentacji multimedialnej w załączeniu - zał. nr 8  

do protokołu/. 
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Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi Pani Małgorzata Gryszkowska 

bardzo szczegółowo omówiła dokonaną ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla 

Powiatu Gołdapskiego 

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego sprawozdania? 

 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie dokonała oceny  zasobów pomocy społecznej za rok 2020 

dla Powiatu Gołdapskiego. 

 

Ad. 8. 

Starszy specjalista ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej Pani Magdalena Mackiewicz przedstawiła 

sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 

– 2022 /sprawozdanie w formie prezentacji multimedialnej  w załączeniu - zał. nr 9 do protokołu/. 

Starszy specjalista ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej Pani Magdalena Mackiewicz bardzo 

szczegółowo omówiła sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego na lata 2017 – 2022 w formie prezentacji multimedialnej.  

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego sprawozdania? 

 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu 

Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 – 2022. 

 

Ad. 9a  

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt  uchwały Zarządu Powiatu 

zmieniająca uchwałę w sprawie wdrożenia systemu „Sprawozdawczość jednostek  

organizacyjnych SJO BeSTi@” oraz oprogramowania do obsługi rozliczeń VAT „FoKa Pro”  

/projekt uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu - zał. nr 10 do protokołu/. 
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Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że system SJO BeSTi@   

służy do poprawy zarządzania finansami jednostki samorządu terytorialnego na poziomie  

jej jednostek organizacyjnych nie podlegających centralizacji rozliczeń podatku od towarów  

i usług w Powiecie Gołdapskim. Oprogramowanie FoKa Pro służy do poprawy zarządzania 

finansami jednostki samorządu terytorialnego na poziomie jej jednostek organizacyjnych 

podlegających centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Gołdapskim, 

obsługi związanej z centralizacją rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Gołdapskim 

oraz przekazywania danych z ksiąg podatkowych w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego 

(JPK). Systemy są kompatybilne z systemem informatycznym BeSTi@, służącym  

do zarządzania budżetami samorządu terytorialnego oraz FoKa Pro, używanymi w Starostwie 

Powiatowym w Gołdapi. Z uwagi na utrudnienia wynikające z pracy zdalnej, trudności 

związane z terminowym dostosowaniem użytkowanych systemów oraz występującą absencją 

osób je obsługujących (m.in. kwarantanna) - w celu prawidłowej i terminowej wymiany danych 

w procesie planowania budżetu, sprawozdawczości, obsługi związanej z centralizacją rozliczeń 

podatku od towarów i usług w Powiecie Gołdapskim oraz przekazywania danych z ksiąg 

podatkowych w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) proponuje się dopuszczenie 

jednoczesnego  stosowania w jednostkach wszelkich systemów (FoKa Pro, SJO BeSTi@,  

BeSTi@) lub innych programów.  

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu Uchwały Zarządu 

Powiatu ? 

 

Pytań nie zgłoszono.  

Przewodnicząca przeprowadziła głosowania. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie  podjął uchwałę Zarządu Powiatu  zmieniająca uchwałę  

w sprawie wdrożenia systemu „Sprawozdawczość jednostek  organizacyjnych SJO 

BeSTi@” oraz oprogramowania do obsługi rozliczeń VAT „FoKa Pro”. 

 

Ad. 9b 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt  uchwały Zarządu Powiatu  

w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Gołdapskiego /projekt uchwały 

Zarządu Powiatu w załączeniu - zał. nr 11 do protokołu/. 
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Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że w związku z przekształceniem 

Samodzielnego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi w spółkę prawa 

handlowego – Powiat Gołdapski stał się jedynym udziałowcem Zakładu Pielęgnacyjno  

– Opiekuńczego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Gołdapi. W związku z powyższym 

istnieje konieczność dostosowania wykazu jednostek objętych konsolidacją . 

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu Uchwały Zarządu 

Powiatu ? 

 

Pytań nie zgłoszono.  

Przewodnicząca przeprowadziła głosowania. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie  podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie sporządzenia 

skonsolidowanego bilansu Powiatu Gołdapskiego. 

 

Ad. 9c  

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt  uchwały Zarządu Powiatu  

w sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2021 /projekt uchwały Zarządu Powiatu w załączeniu - zał.  

nr 12 do protokołu/. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że dochody Starostwa 

Powiatowego w Gołdapi w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe  Państwowej Straży 

Pożarnej ” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 27 000,00 zł zgodnie z decyzją 

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 32/2021 z dnia 17 marca 2021 z przeznaczeniem 

na wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w Komendach 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi. W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę  

4 500,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 41/2021  

z dnia 26 marca 2021 z przeznaczeniem na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie. Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 31 500,00 zł.  

Wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Gołdapi w rozdziale  

75411 „Komendy powiatowe  Państwowej Straży Pożarnej ” dokonuje się zwiększenia planu 

wydatków o kwotę 27 000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego  

nr FK 32/2021 z dnia 17 marca 2021 z przeznaczeniem na zadania w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi w rozdziale  
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85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” dokonuje się zwiększenia 

planu wydatków o kwotę 4 500,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego  

nr FK 41/2021 z dnia 26 marca 2021 z przeznaczeniem na zadania w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się o kwotę per saldo 

31 500,00 zł. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 31 500,00 zł  i po zmianach wynosi  

39 393 509,11 zł. Plan wydatków zwiększa się o kwotę  31 500,00 zł i po zmianach wynosi 

46 011 817,53 zł. Deficyt budżetu po zmianie wynosi 6 618 308,42 zł. Przychody budżetu  

po zmianie wynoszą 6 618 308,42 zł. Rozchody 0,00 zł. 

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu Uchwały Zarządu 

Powiatu ? 

 

Pytań nie zgłoszono.  

Przewodnicząca przeprowadziła głosowania. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie  podjął uchwałę Zarządu Powiatu w sprawie zmian budżetu 

powiatu w roku 2021. 

 

Ad. 10a 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu  

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2021–2037 

/projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu – zał. nr 13 do protokołu/. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że w wieloletniej prognozie 

finansowej urealnia się poszczególne wartości zgodnie z uchwałą w sprawie zmian budżetu  

w 2021 r. Zaktualizowano dochody i wydatki oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych 

na cele bieżące i pozostałe dochody bieżące zgodnie z uchwałą w sprawie zmian budżetu  

w 2021 r. Deficyt budżetu powiatu po zmianach wynosi  6 769 200,42 zł. Według obecnego 

stanu planowany jest do pokrycia przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 

780 000,00 zł, wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym 

budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych 

papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 922 227,00 zł  

oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 5 066 973,42 zł. Niewykorzystane 

środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych  

w wysokości 5 066 973,42 zł stanowią: środki otrzymane w 2020 r. z Rządowego Funduszu 
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Inwestycji Lokalnych w wysokości 4 232 578,42 zł oraz środki określone w art. 5 ust.  

1 pkt 2 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej otrzymane w roku 2020 zaś wydatki 

zostaną poniesione w 2021 r. w wysokości 834 395,00 zł. Zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8  

są to niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające  

z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi 

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające  

z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu 

lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Wolne środki z lat poprzednich w kwocie 

922 227,00  zł stanowią środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach 

publicznych. Wieloletnia prognoza finansowa odzwierciedla aktualny stan budżetu powiatu po 

dokonanych zmianach: Plan dochodów zwiększa się o kwotę 323 071,00 zł  i po zmianach 

wynosi  39 716 580,11 zł. Plan wydatków zwiększa się o kwotę  473 963,00 zł i po zmianach 

wynosi 46 485 780,53 zł. Deficyt budżetu po zmianie wynosi 6 769 200,42 zł.  Przychody 

budżetu po zmianie wynoszą 6 769 200,42 zł. Rozchody 0,00 zł. 

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu? 

 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2021–2037. 

 

Ad. 10b  

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu  

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2021 rok /projekt uchwały Rady Powiatu  

w załączeniu – zał. nr 14 do protokołu/. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że dochody Starostwa 

Powiatowego w Gołdapi w rozdziale 80149„Realizacja zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” 

dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 10 297,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody 

Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 28/2021 z dnia 15 marca 2021 r. Środki przeznaczone  

są na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r. W rozdziale 
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85203„Ośrodki wsparcia” dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 181 387,00 zł 

zgodnie z decyzją Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Środki przeznaczone  

są na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem sieci domów dla matek z małoletnimi 

dziećmi i kobiet w ciąży, zgodnie z art.19 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369 ) oraz działaniem 1.4 Programu kompleksowego 

wsparcia dla rodzin „Za życiem”. W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” dokonuje  

się zwiększenia planu dochodów o kwotę 4 000,00 zł zgodnie z decyzjami Ministra Rozwoju, 

Pracy i Technologii Nr DF-I.9020.18.17.2021, DF-I.9020.17.16.2021 z dnia 04 marca 2021 r. 

oraz DF-I.9020.18.17(1).2021 z dnia 8 kwietnia 2021 r. Środki finansowe przyznano  

na pokrycie kosztów obsługi zadań określonych w artykule 15zze4 ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842,  

z późn. zm.). W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” dokonuje się zwiększenia planu 

finansowego o kwotę 80 076,00 zł w związku ze wzrostem świadczeń przysługujących rodzinie 

zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz w związku ze zmianą wysokości 

pomocy dla osoby usamodzielnianej. W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo  

- wychowawczych” dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę 36 486,00 zł  

w związku ze zmianą kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo 

-wychowawczej oraz umieszczeniem dwójki dzieci z powiatu tczewskiego w tej placówce. 

Zespół Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Gołdapi w rozdziale 80102 „Szkoły 

podstawowe specjalne” dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę 1 560,00 zł   

w związku z przyznaniem dofinansowania projektu pn. „Matematyka jest cool” przez zarząd 

fundacji mBanku. Środki zostaną przeznaczone na dodatkowe zajęcia dla uczniów  i zakup 

materiałów na nagrody. Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi w rozdziale 60014 „ Drogi 

publiczne powiatowe”  dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę 9 265,00 zł   

w związku z rozliczeniem zwrotu należności z tytułu nadpłaconego w 2020 roku 

wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia oraz wpływów z kar i odszkodowań  

od ubezpieczyciela. Plan dochodów budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 323 071,00 zł  

Wydatki Starostwa Powiatowego w Gołdapi  w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe”  

dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę per saldo 36 000,00 zł i dokonuje  

się przesunięcia do rozdziału 71095 „Pozostała działalność” w związku koniecznością 

zabezpieczenia środków finansowych na zadania z zakresu geodezji i kartografii na 2021 rok 

zgodnie z art 41b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 ) do wysokości nie mniejszej niż uzyskana w roku poprzednim 
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kwota wpływów. W rozdziale 75405 „Komendy powiatowe policji” dokonuje  

się zmniejszenia planu finansowego wydatków bieżących o kwotę 3 000,00 zł  

przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków majątkowych łącznie o kwotę 25 000,00 zł  

na dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi celem zakupu samochodu 

osobowego, segment C z napędem hybrydowym w wersji oznakowanej. W rozdziale 75495 

„Pozostała działalność” dokonuje się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę  

40 000,00 zł tytułem przekazania na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej środków 

finansowych docelowo przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup 

samochodów ratowniczo – gaśniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa  

Warmińsko-Mazurskiego”. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje  

się zwiększenia planu wydatków o kwotę per saldo 140 847,00 zł. Środki pochodzą  

z rozliczenia dochodów i zostaną przeznaczone na wydatki oświatowe. W rozdziale 85410  

Internaty i bursy szkolne”  dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 31 792,00 zł  

w związku z koniecznością realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku  

o klatkę schodową na potrzeby bursy” w ramach zadania „Zmiana sposobu użytkowania 

obiektu zamieszkania zbiorowego na lokale mieszkalne na I i II piętrze segm „A” budynku  

oraz przebudowa  i zmiana sposobu użytkowania parteru segm. „B” kuchni ze stołówką  

na pomieszczenia bursy z rozbudową o klatkę schodową na potrzeby bursy. Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi w  rozdziale 85203„Ośrodki wsparcia” dokonuje  

się zwiększenia planu wydatków o kwotę 226 758,00 zł zgodnie z decyzją Ministerstwa 

Rodziny i Polityki Społecznej. Środki przeznaczone są na sfinansowanie zadania 

inwestycyjnego pn. „Zmiana sposobu użytkowania poddasza w budynku szkolno – biurowym 

na potrzeby okresowego pobytu matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży”. Wkład własny  

w wysokości 45 371,00 zł. W rozdziale 85218 „Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie” dokonuje 

się  zmniejszenia planu wydatków o kwotę 19 200,00 zł  celem zabezpieczenia wkładu 

własnego dla zadnia inwestycyjnego j.w. W rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego 

poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” dokonuje  

się  zmniejszenia planu wydatków o kwotę 16 000,00 zł  celem zabezpieczenia wkładu 

własnego dla zadania inwestycyjnego j.w. W rozdziale 85326 „Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” dokonuje się  zmniejszenia planu wydatków  

kwotę 56 643,00 zł  w  związku z otrzymaniem dofinansowania  w ramach Programu Asystent 

Osobisty Osoby Niepełnosprawnej środków pozabudżetowych - edycja 2021 r. z Funduszu 

Solidarnościowego. W rozdziale 85508  „ Rodziny zastępcze”  dokonuje się zwiększenia planu 

wydatków o kwotę per saldo 24 857,00 zł  koniecznością zabezpieczenia wynagrodzenia 
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koordynatora rodzinnej pieczy oraz  w związku ze wzrostem świadczeń przysługujących 

rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby 

usamodzielnianej. W rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych” 

dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę 330,00 zł w związku ze zmianą kosztów 

utrzymania dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej  

oraz umieszczeniem dwójki dzieci z powiatu tczewskiego w tej placówce. Zarząd Dróg 

Powiatowych w Gołdapi w rozdziale 60014 ,,Drogi publiczne powiatowe” dokonuje  

się zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 9 265,00  zł w związku z pozyskanymi 

środkami z rozliczenia m.in. zwrotu należności z tytułu nadpłaconego w 2020 roku 

wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia oraz wpływów z kar i odszkodowań  

od ubezpieczyciela. Środki finansowe zostaną przeznaczone na naprawę i odbudowanie 

uszkodzeń powstałych w wyniku zniszczenia mienia przez uczestników ruchu drogowego. 

Kwota 54 100,00 zł jest przeznaczona na realizację zadania pn.: „Budowa miejsc parkingowych 

na dz. nr 671/2 w Gołdapi wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu”. Powiatowy Urząd 

Pracy w Gołdapi w rozdziale 85333 ,,Powiatowe urzędy pracy”  dokonuje się zwiększenia 

planu finansowego wydatków o kwotę  4 000,00  zł na pokrycie kosztów obsługi zadań 

określonych w artykule 15zze4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.). Pozostałe zmiany 

dotyczą przesunięć pomiędzy paragrafami zgodnie z potrzebami jednostki. Zespół Placówek 

Edukacyjno- Wychowawczych w Gołdapi w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne„ 

dokonuje się  zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 560,00 zł  w  związku z otrzymanym 

dofinansowaniem projektu „Matematyka jest cool”. Środki zostaną przeznaczone  

na dodatkowe zajęcia dla uczniów i zakup materiałów na nagrody. W rozdziale 

80149„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 

dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych 

formach wychowania przedszkolnego” dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 10 297,00 zł 

zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 28/2021 z dnia 15 marca 2021 

r. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego  

w 2021 r. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” dokonuje się przesunięcia planu 

wydatków o kwotę per saldo 291 200,00 zł w ramach posiadanego planu. Środki zostaną 

przeznaczone na wydatki oświatowe. W rozdziale 85403 „Specjalne ośrodki  

szkolno-wychowawcze„ dokonuje się  przesunięcia  planu wydatków w ramach posiadanych  

środków finansowych, co umożliwi prawidłową realizację zadań. Liceum Ogólnokształcące  
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w Gołdapi w rozdziale 80120 „Licea Ogólnokształcące ”dokonuje się  przesunięcia  planu 

wydatków w ramach posiadanych  środków finansowych, co umożliwi prawidłową realizację 

zadań. Plan wydatków budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 473 963,00 zł. Plan dochodów 

zwiększa się o kwotę 323 071,00 zł  i po zmianach wynosi  39 716 580,11 zł. Plan wydatków 

zwiększa się o kwotę  473 963,00 zł i po zmianach wynosi 46 485 780,53 zł. Deficyt budżetu 

po zmianie wynosi 6 769 200,42 zł. Przychody budżetu po zmianie wynoszą 6 769 200,42 zł. 

Rozchody 0,00 zł. 

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu? 

 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian 

budżetu Powiatu Gołdapskiego w roku 2021 rok. 

 

Ad. 10c 

Starosta Gołdapski Pani Marzanna Wardziejewska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów 

podróży służbowych radnych /projekt uchwały Rady Powiatu w załączeniu – zał. nr 15 do protokołu/. 

Starosta Gołdapski Pani Marzanna Wardziejewska poinformowała, że w uchwale  

nr XI/79/2019 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad 

wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych §1 otrzymuje 

brzmienie: „ 1. Ustala się wysokość miesięcznej zryczałtowanej diety dla Radnych Powiatu 

Gołdapskiego w zależności od pełnionej funkcji: dla Przewodniczącego Rady Powiatu  

- 1 870,00 zł, dla Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu - 1 020,00 zł, dla Radnego – Członka 

Zarządu - 1 610,00 zł, dla Przewodniczącego Komisji Stałej Rady - 1 020,00 zł,  

dla Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - 1 020,00 zł, dla Przewodniczącego Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji - 1 020,00 zł, dla Wiceprzewodniczących: Komisji Stałej Rady, Komisji 

Rewizyjnej, Komisji Skarg Wniosków i Petycji - 800,00 zł, dla Radnego, który jest członkiem 

dwóch komisji - 600,00 zł, dla Radnego, który jest członkiem jednej Komisji  

- 400,00 zł, dla pozostałych Radnych -  300,00 zł. W przypadku pełnienia przez radnego kilku 

funkcji przysługuje mu jedna dieta, w najwyższej wysokości dla pełnionej funkcji. Dieta,  
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o której mowa w ust. 1 obejmuje również koszty dojazdu na sesje Rady Powiatu, posiedzenia 

Zarządu Powiatu i posiedzenia Komisji Rady.” 

 

Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionego projektu uchwały Rady Powiatu? 

 

Pytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca przeprowadziła głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia 

zasad wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych. 

 

Starosta Pani Marzanna Wardziejewska przekazała prowadzenie Wicestaroście  

Panu Andrzejowi Ciołkowi godzina 09.57. 

 

Ad. 11 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz przedstawiła zbiorczy bilans, rachunku zysków  

i strat oraz zestawienia zmian w funduszu Powiatu Gołdapskiego za 2020 r oraz zbiorczej 

informacji dodatkowej /zbiorczy bilans w załączeniu – zał. nr 16 do protokołu/. 

Skarbnik Powiatu Pani Bożena Radzewicz poinformowała, że zbiorcze sprawozdanie 

finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2020 rok Powiatu Gołdapskiego obejmuje 

łączny rachunek zysków i strat, łączny bilans, łączne zestawienie zmian funduszu oraz łączną 

informację dodatkową. Sprawozdanie finansowe sporządzono w oparciu o rozporządzenie 

Ministra Rozwoju Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu Państwa, 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych i samorządowych 

zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek 

budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Zgodnie  

z przepisami ustawy o rachunkowości a także na podstawie ewidencji księgowej budżetu. 

Podczas sporządzania sprawozdania finansowego ustalono wysokość wzajemnych rozliczeń 

pomiędzy jednostkami budżetowymi funkcjonującymi w ramach jednostki samorządu 

terytorialnego w zakresie określonym rozporządzeniem. W zakresie wzajemnych należności  

i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze jak również w zakresie 

wyników finansowego ustalonego na operacjach dokonywanych pomiędzy jednostkami. 

Łączny bilans obrazuje sytuację majątkową powiatu oraz źródła jego finansowania. Aktywa 

trwałe wynoszą 88 550 791,15 zł, natomiast aktywa obrotowe to kwota 6 250 704,65 zł. 
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Źródłem powyższego majątku jest fundusz w wysokości 87 862 126,51 zł. W skład którego 

wchodzi fundusz z lat poprzednich oraz wynik finansowy za rok 2020, jest to zysk w wysokości 

9 679 058,76 zł. Po stronie pasywów jest wykazany Państwowy Fundusz Celowy, 

zobowiązania, Fundusze Specjalne, rozliczenia międzyokresowe. Bilans zamkną się sumą 

bilansową w wysokości 94 801 495,80 zł. Łączny rachunek zysków i strat  zamkną  

się wynikiem finansowym z zyskiem w wysokości 9 679 058,76 zł. Łączne zestawienie zmian 

funduszu jednostki na dzień 31.12.2020 wynosi 87 862 126,51 zł. Sporządzona informacja 

dodatkowa to kolejny element sprawozdania finansowego, który zawiera wszelkie dane, 

dodatkowe informacje i objaśnienia istotne dla oceny sytuacji finansowej, majątkowej i wyniku 

finansowego.  

                                     

Wiceprzewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego zbiorczego bilansu? 

 

Pytań nie zgłoszono.  

Wiceprzewodniczący przeprowadził głosowania. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie  przyjął zbiorczy bilans, rachunku zysków i strat  

oraz zestawienia zmian w funduszu Powiatu Gołdapskiego za 2020 r oraz zbiorczej 

informacji dodatkowej. 

 

Ad. 12 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień Kisielewska 

przedstawiła wniosek w sprawie wyrażania zgody Zarządowi Dróg Powiatowych  

w Gołdapi na zbycie mienia ruchomego w postaci płyt betonowych /wniosek w załączeniu – zał.  

nr 17 do protokołu/. 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień Kisielewska zwróciła 

się z prośbą o wyrażenie zgody na zbycie mienia ruchomego, będącego w dyspozycji jednostki, 

w postaci płyt betonowych drogowych. Płyty pozyskane zostały jako materiał rozbiórkowy  

z inwestycji drogowych realizowanych w 2020 roku, na Osiedlu I w Gołdapi  

oraz przy ul. Ustronie w Gołdapi. Przewiduje się przeznaczenie do zbycia 500 sztuk  

płyt betonowych o wymiarach 1,5 m x 3,0 m, o łącznej powierzchni 2 250 m2 oraz wartość 

szacunkowej 65 000,00 zł. Zbycie majątku ruchomego nastąpi w formie ogłoszenia przetargu 

polegającego na dostawie materiału budowanego nowego – kostka brukowa, obrzeża, 
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krawężniki w zamian za odbiór płyt betonowych drogowych. Materiał budowlany zostanie 

wykorzystany do bieżących napraw utrzymaniowych chodników w pasach dróg powiatowych.  

 

Wiceprzewodniczący zapytał, czy są pytania do przedstawionego wniosku? 

 

Pytań nie zgłoszono.  

Wiceprzewodniczący przeprowadził głosowania. 

 

Zarząd Powiatu jednogłośnie rozpatrzył wniosek w sprawie wyrażania zgody Zarządowi 

Dróg Powiatowych w Gołdapi na zbycie mienia ruchomego w postaci płyt betonowych. 

 

Ad. 13 

Spraw bieżących nie zgłoszono. 

 

Ad. 14 

Członek Zarządu Pan Stanisław Wójtowicz zwrócił się z prośbą do Pani Sylwii Wrzesień-

Kisielewskiej aby od miejscowości Jany, przez las, do miejscowości Rogale załatać najbardziej 

ostre dziury w nawierzchni.  

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień Kisielewska 

poinformowała, że skontaktuje się z Panem Stanisławem Wójtowiczem po posiedzeniu Zarządu 

Powiatu osobiście lub inny pracownik Zarządu Dróg Powiatowych w celu ustalenia terminu. 

 

Członek Zarządu  Pani Grażyna Senda podziękowała za szybką naprawę nawierzchni  

przy ul. 1go Maja, duże dziury zostały załatane po zimie. Natomiast zostały małe ubytki, 

których jest bardzo dużo. Członek Zarządu Pani Grażyna Senda dodała, że jest to najgorsza 

ulica w Gołdapi.  

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Pani Sylwia Wrzesień Kisielewska 

poinformowała, że Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi jest w trakcie podpisania umowy  

z wykonawcą remontów cząstkowych remonterem. Po zgłoszeniu zapytania ofertowego  

na zakup emulsji asfaltowej zgłosiła się jedna firma. Natomiast podjęła decyzję o rezygnacji 

dostarczenia tej emulsji z powodu obaw wykonawcy o zdrożenie emulsji asfaltowej.  

W związku z tym Zarząd Dróg Powiatowych zdecydował się na zamówienie emulsji asfaltowej 
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z wolnej ręki i prawdopodobnie w przyszłym tygodniu zostanie dostarczona. Sylwia Wrzesień-

Kisielewska poinformowała, że jeżeli warunki pogodowe pozwolą prace remonterem zostaną 

rozpoczęte w ciągu dwóch tygodni. W pierwszej kolejności ubytki w nawierzchni będą 

naprawiane na terenie miasta.  

 

Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska podziękowała Pani Dyrektor Zarządu Dróg 

Powiatowych oraz pracownikom za szybką reakcję i pomoc przy organizacji powszechnego 

punktu szczepień. W związku z koniecznością  organizacji powszechnego punktu szczepień 

Zarząd Dróg Powiatowych w szybkim tempie przygotował odpowiednią nawierzchnię  

dla osób, które będą opuszczały punkt. Sekretarz Powiatu Pani Anna Makowska podziękowała 

także za szybką naprawę przewróconego znaku drogowego w minioną sobotę. 

 

Ad. 15 

Wiceprzewodniczący Zarządu podziękował Członkom Zarządu za pracę. Zamknął LXXIX (79) 

posiedzenie Zarządu Powiatu .     

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokół składa się z 16 stron kolejno ponumerowanych.                                                                  

                              STAROSTA  

 

                   Marzanna Marianna  

             Wardziejewska 

 

Członkowie Zarządu: 

1. Andrzej Ciołek…………………………………………. 

2. Grażyna Barbara Senda………………………………… 

3. Stanisław Wójtowicz…………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Monika Bruszewska 21.04.2021 r. 


